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  ؟هاحمل  ؟ن اإلعرابمِ  ))ن كتاب مِ  (( ه:قولِ  ل ما حمَ ، األدب يف العبارة
  : النصبالطالب
 )من كتاب(طيب كلمة  ،ه بيمينكط ا وال ختَُ كتابً   وما كنت تتلُ ا مفعول به أي ب على أ صْ الن أي نعم  :الشيخ

ام الكالم فما قَ ا الستَـ و شيئً كنت تتلُ   ماه لو قال و نَ  املكتوب وأى إال تلَ ألنه ال يُ  )تتلوـ(كيد لا تو  إ :قال بعضهم
(قرأت)  ؟تفهم وشقرأت  :لى إال املكتوب فأنا عندما أقولتْ ال يُـ  :يقول ؟ الني السؤال وال فامه ؟كم يف هذارأيُ 

  ؟م(قرأت) ماذا تفهَ  بس كذا؟
  مكتوب ..: الطالب
ى قد يكون لَ تْـ الذي يُـ  ه توكيد لكن يف هذا نظر ألن ن ) إمن كتاب( قوله: ن ا فيقولون إا مكتوبً أي شيئً  :الشيخ
يف  )ن كتابمِ ـ(ف ،ه أليس كذلكتُ وْ ك فيه أكون قد تلَ تابعُ ا وأُ عندما أمسع منك كالمً  ،اا وقد يكون مسموعً مكتوبً 
 ا ليست مِ ظينهم زعم ذلكوإن كان بعضُ  )تتلوـ(ل ن باب التوكيد أ.  

  ؟ن باب التوكيدذا مِ ه)) ه بيمينك ط وال تخُ ((  قوله:و 
  : اخلط غري القراءةالطالب
ن ا مِ احرتازً  )ينكبيمِ (هنا  :يعين لو قال قائلأو ال؟ اخلط باليد  وف أن لكن باليمني معرُ  هذه قراءةاي  :الشيخ
 أن ني يتعَ  فهذه ، إًذام الكالمما يستقي ؟يمقِ  ما يستَ يم وال قِ  يستَ الرسول كان يكتب باليسار مثًال  ك وأن بيسارِ 

ها بيسارك ط ها وختُ يد لكان مفهومُ قيالت ن باب ا مِ  : إقلنا لونا يد ألن يِ قْ ن باب التـ ن باب التوكيد وليست مِ كون مِ ت
 ه يْ احَ بجنَ  يرُ يطِ  رٍ وال طائِ  (( :تعاىل قولهوهي ك :قالوا ،ن باب التوكيدها مِ لكن((  وف أنه باجلناح الطريان معرُ  فإن
  طائرٍ وَال  قوله: إن  ين يقولرِ خ املتأَ  وإن كان بعضُ  ،ريما يطِ يطري وال ما يطري؟ ر جناح الطائر سِ إذا كُ وهلذا  ،نعم
م أنه اهللا يعلَ  ودات اآلن ألن ات املوجُ ارَ ن الطي مِ  احرتازً اإنه و  ِمن التقييد وليس بتأكيد، اه احرتازً يْ جبناحَ  يطريُ 
 مارات هذه ياوالط  ))إلى ربهم يحشرون  مّ ثُ  (( :وهلذا قال ... ال ؟ستقيماح هل هذا مُ ون جنَ ر بدُ ون طائِ سيكُ 

ن كتاب وال ن قبله مِ مِ  وما كنت تتلو (( :وقال ، طيبكيدأْ ن باب الت حال مِ  ون على كلّ ر يوم القيامة فيكُ شَ حتُ 
 ذ منها ؤخَ يُ  اآلن هذه تسمى الفوائِد هل يؤخذ ))ه بيمينك تخط ب يكتُ  الذي نمِ أحسن ليمني كتب بايَ  ليال أن

  ؟باليسار
  .... :الطالب
  ؟ةودَ قُ عْ إن كانت مَ  :الشيخ

  : حممودةالطالب
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واإلعطاء والكتابة  باليمني األخذ ب أن الغالِ لكن الظاهر أن  .. تكتب برجلك لوود مال احملْ  ،ةودَ مُ حمَْ  :الشيخ
 إال و  ،ال ما مجيعَ ن يعمَ منه مَ  رُ وأندَ ل باليسار د أحد يعمَ وجَ ه يُ ونادر أن  ،ون باليمنيذلك يكُ  وغريوالضرب 

 واليسرى يعمَ اليمىن يدينة يوجد بعض الناس ما شاء اهللا يعطيها اهللا قو  ما على الس اء واهللا أعلموَ ل.  
 ... ن حيث املعىنا ومِ ة لفظً توكيد زائدَ الت أداة سَ يْ الستغراق ألَ ا ....... الزائدة ...ـشيخ بالنسبة ل :الطالب

  ... ع عليهاألجل أا تشمل أي شيء يقَ  لالستغراق
  :قولي مالكابن  ذاهل إال يف النفي و تأِيت  مايف الغالب هي  كيد النفي هم يقولونتألِ  :الشيخ

  ههِ بْ وشِ  يٍ يف نفْ  يدَ وزِ              
  .بَـردمثل املها يزُ ني جيُ ي وِ فيها بعض النحْ  فٌ تلَ يف القياس خم وزيادا

لموا أو يعطوا حىت يسْ  وهم بالسيفجالدُ  قاتلوهماملؤلف  .. ة كيف يستفيدي ك مَ الـ طيب مثل اآليات :بالطال
  ؟اجلزية
   .مهل الناس د عِ تَ سْ ليَ  مكةحالة أهل الكتاب يف  ألن اهللا تعاىل ذكرَ  ..يستقيم  :الشيخ

    ......... :الطالب
  الفوائد
َهى َعنِ  اْلِكَتاِب َوَأِقمِ  وِحَي ِإلَْيَك ِمنَ اْتُل َما أُ  (( :تعاىلاهللا قال  :الشيخ اْلَفْحَشاِء  الصالَة ِإن الصالَة تـَنـْ

 :التالوة ثالثة أقسام  وجوب تالوة القرآن وقد سبق أن ن الفوائد أوال يف هذه اآلية مِ  ]45[العنكبوت:)) َواْلُمْنَكرِ 
وا ال يتجاوزون عشر آيات كانُ ( ؟رثَ ون األَ رُ ضِ حْ على ذلك تستَ  لّ ا يدُ ثرً نا أوذكرْ وال ال؟ باع ت فظ واملعىن واالتالوة الل

ن هذه اآلية وجوب تالوة القرآن على الوجوه يستفاد مِ  :نقول اإذً  )م والعمللْ حىت يتعلموها وما فيها من العِ 
  .باعت : اللفظ واملعىن واالالثالثة

 اهللا وحي)) فإن  ما أوحي إليك((  قوله:ن مِ  ؟ن أين تؤخذول مِ رس النيب صلى اهللا عليه وسلم ن فوائد اآلية أن ومِ 
  .إليه يدل على رسالته

ا داخلة يف تالوة ما يوحى إليه فإ  )) وأقم الصالة((  قوله:ن ناية ا تؤخذ مِ الصالة والعِ  ةُ ي ن فوائد اآلية أمه ومِ 
  ها بالذكر للعناية.خص و 

 ة بل إقامَ الصال ه ليس املقصود فعلَ ومنها أن ه ال خيفى على اجلميع الفرق بني اإلقامة وبني جمرد ة الصالة وأظن
  .الصالة به إقامةَ  ون املأمورُ ل فيكُ الفعْ 

الصالة تنهى عن  ن إ(( هي عن الفحشاء واملنكر على إقامة الصالة وهي الن  ةاحلميد ومن فوائد اآلية اآلثارُ 
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  )). الفحشاء والمنكر
  حطوا بالكم. ))ولذكر اهللا أكبر  (( قوله:اهللا عز وجل ل رِ كْ ذِ  ضيلةُ ن فوائد اآلية فومِ 

 ي مفهُ رِ أدْ  ما ن األمور السلبية هذهل مِ ابية أكمَ اإلجي األمورَ  ومنها أن ؟باللغة اإلجنليزية ومة وال   
  مفهومة :الطالب
وهلذا قال  ،كربه أن : إايب وهلذا قالإجيَ  رٌ مْ اهللا أ رُ وذكْ  ،ِيب ر أمر سلْ كَ النهي عن الفحشاء واملنْ  ألن  ؟مفهومة :الشيخ
ة معاناة ومشق و ه صرب على فعل ألن  ،ة اهللايَ عن معصِ ايش؟ ن الصرب ل مِ اهللا أكمَ  على طاعةِ  الصربَ  ن إ :العلماء

لى ل عم ن جهة الصرب والتحَ ن جهة إلزامها ا ومِ مِ  :طاعة اهللا من وجهني د نفسه يف الصرب علىفاإلنسان جياهِ 
  .هذه األفعال أو األقوال

  اومن فوائد اآلية أيضً 
  ..... ن النهيم مِ يكون أعظَ  على أن ذكر اهللا :الطالب
دعي والبدعة مردودة هم بَ رَ كْ ذِ  ألن  ال يذكرون اهللا ون اهللارُ كُ يذْ بما هم  ةي الصوفِ بس ... ، اي نعم أعظم :الشيخ

  .عند اهللا غري مقبولة
  .... :الطالب
 د ر ال بُ كْ باللسان فقط الذ  بس هو ر ماكْ لكن الذ القرآن  بنصّ  .. الذكر أفضل أن ما يف شّك م معلو  :الشيخ

ا ر على خالف مقتضى الشريعة فليس ذكرً كْ ذِ  ل كُ   ،اى الشريعة أيضً يكون باللسان وبالقلب وباجلوارح وعلى مقتضَ 
 هللا فليس بذكرٍ  هللا ه أنه ذكرٌ ى صاحبُ عَ هللا لو اد.  
ل أن تكون مضافة إىل الفاعل مِ تَ ر اهللا حتْ كْ ذِ حنن قلنا: لَ  ة إىل الفاعل َألنفَ ا مضاهَ إنـ  :ا قلنان فوائد اآلية إذَ طيب مِ 

اهللا وهي  أنك تذكرُ  :إىل املفعول ،كرُ ة إىل الفاعل فمعناه أن اهللا يذكُ افَ ضَ إذا كانت مُ  ؟أو نسيتم ؟أو إىل املفعول
  .)اهللا أكرب كرُ ذِ ولَ ( :هِ قولِ ن املراتب العالية لا مِ د وأ بْ اهللا للعَ  رِ كْ يلة ذِ ا فضِ فيستفاد منها أيضً  ،صاحلة لألمرين

ن مِ  ؟ن أين يؤخذالعلم مِ  ومِ مُ وإثبات عُ  )) واهللا يعلم ما تصنعون((  قوله:اهللا من  علمِ  اتُ ن فوائد اآلية إثبَ ومِ 
على طائفة  فيكون فيه رد  )) تصنعون(( العباد  اهللا بفعلِ  مِ علْ  قِ وإثبات تعل  ،ا عامةأل  ))؛ ما تصنعون((  قوله:
األمر  ن : إويقولون ،العبد فعلاهللا ب علمق ون تعل رُ ا كانوا ينكِ قدميً  القدرية لهم غالةُ كُ ب م مو هوغالُ  ةي رِ القدَ وهم 

كما قال   هذا كفرٌ  هذا قول كفر أن وال شك  ،وهالُ  إذا عمِ يعلم بأعمال العباد إال  مااهللا  ف وأن نَ أْ ف أي مستَ نُ أُ 
  .وارُ وه كفَ رُ وا وإن أنكَ مُ صِ وا به خُ جادلوهم بالعلم فإن أقر  :غريُهو  الشافعي

 قوله:ها إليه من تُ ة للمرء ونسبَ ي ارِ يَ تِ األفعال االخْ  ها إثباتُ ن فوائدِ مِ  القدريةعلى  فيها رد  كماا  ومن فوائد اآلية أيضً 
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  .ةي ربِْ وهم اجلَ  القدرية دّ على طائفة ضِ  ففيها رد  )) تصنعون(( 
 (( :اهللا قال ن أين تؤخذ؟ ألن ها مِ مْ قِ  يُ ه مله عن الفحشاء واملنكر فإن ه صالتُ ن مل تنهَ مَ  ا أن ن فوائد اآلية أيضً مث مِ 

ك هَ نْـ إذا مل تَـ  ،ا على إقامة الصالةبً تـ رَ ل هذا أمرا مُ فجعَ  ))أقم الصالة إن الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر 
 بَ اسِ جيب علينا أن حنُ  - كما قلنا يف التفسري-ب علينا وهذه املسألة جيِ  ،هامْ قِ ك مل تُ عن الفحشاء واملنكر فإن 

الفحشاء  رَتِضي ومل تري القلوب مل تتغَ  نا أن دْ ها فإذا وجَ ر آثارَ ظُ نا الصالة حىت ننْ مْ نا أقَ ن : إلو أنفسنا عنها ال نقُ 
اها لكانت النتيجة كما قال اهللا نَ مْ  لو أقَ ها وإال تِ ون يف إقامَ رُ ص قَ ها مُ مْ قِ مل نُ  ؟نا ايشنا أن مْ ل الصالة علِ عْ فِ واملنكر بِ 
  الثانية  إىل اآليةننتقل  ،عز وجل

ُهْم  (( ستفاد يُ إىل آخرِه  ]46عنكبوت:[ال))َوال ُتَجاِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِب ِإال بِالِتي ِهَي َأْحَسُن ِإال الِذيَن ظََلُموا ِمنـْ
 ،ال جتادلوهم إال باليت هي أحسن :راحلصْ  ؟ذهن أين نأخُ لة مِ ن يف اادَ سَ األحْ  اعِ بَ تـ وب اجُ الكرمية وُ  ن اآليةِ مِ 
ت اادلة باليت هي اه وجبَ  باليت هي أحسن معنَ ت اادلة إال مَ رُ والنهي يقتضي التحرمي فإذا حَ  رهذا حصْ ف

  .أحسن
د قال: اليهو جيادل ييب د  واحِ به يعين مثًال  هُ لَ ادِ جَ يُ ه لِ مِ ب على املرء أن يعرف ما عند خصْ ه جيِ فوائد اآلية أن  نومِ 

يف  إن  :ولكننا قلنا يف التفسري ،ميكن ؟ال رد عليهم ممكن هذا وال عرف أهم حىت أاة وما يف كتبِ رَ وْ التـ  أنا أبْقرَأ قْبل
  .افً ر حمَُ  ما فيهما حق وما يف التوراة قد يكونُ  ي فإن ي ويشفِ ا يكفِ ن ذلك مالقرآن والسنة مِ 

هلم هم ما جنادِ وغريَ  الفالسفةنا لْ  جنادل غري أهل الكتاب إال باليت هي أحسن كما لو جادَ ن فوائد اآلية أيضا أال مِ 
 باليت هي أحسنإال .  
 )نسَ هي أحْ ( قوله:ن ة اخلصم مِ ج  حلُِ ا وإبطاًال إقناعً  أشد  ما يكونُ ع بَا ت يف اادلة اب ه جيِ ا أن ن فوائد اآلية أيضً ومِ 

ال  ك هذا الباب إىل بابٍ رَ تْـ املنازعة فإنه يُـ  بابَ  حُ ه إذا كانت اادلة تفتَ ا يف التفسري أن وقد ذكرنَ  ،اسم التفضيل
 :إبراهيمقال له  ،أنا أحيي وأميت :هالذي حاج  ا قال لهم لَ  إبراهيمة ص  على هذا قِ نا مثاًال وذكرْ  ،فيه عةن املناز كِ متُ 

ا طريقً  فأنت إذا سلكتَ  ،ال أبدً جيادِ  قدروحينئذ ما عاد ي املغربا من  فإن اهللا يأيت بالشمس من املشرق فأتِ 
 لطريق ألن ا ل عن هذهازَ نَ تَـ ال بأس أن تَـ  ؟عنَ ا تصْ ل فماذَ اجلدَ  بابَ  حُ هذا الطريق سيفتَ  أن  ة غريك ورأيتَ اج يف حمَُ 

 قٌ رُ وطُ  ةٌ ل ا كان عندك أدِ م لكن إذَ زِ هَ ه منْـ أن  ن ظَ ن أن يُ ا مِ ها خوفً ل عن الطريق اليت وضعَ ازَ نَ بعض الناس قد ال يتَـ 
ى قَ سأبْـ  :عليك حىت تقول يقَ ه ال ضِ ل إىل الثاين ألن و ل عن األَ دِ ج بل قد جيب أن تعْ فحام اخلصم فال حرَ أخرى ِإل 

  .عميف هذه الطريق ن
  ....نفذ د فيه مطريق جتِ  ا جاء عن كل ميف بعض األحيان يكون مثًال  :الطالب



 - 5  -

 إذا كان هذا مثًال  فتقول: هامجيعَ  دفأورِ ض االعرتا فيجمموعها ينتا إذا كان يف ها مجيعً دْ أورِ ما خيالف  :الشيخ
  قول كذا وكذات كال ميكن أن وعها مبجمقلت:  ثالث فإذا أوردتد عليك انتقلت للرَ وْ ثاين مث إذا أَ ل إىل القِ ننتَ فل

  يكون انسحابالطالب: 
اجليوش  يف ما يكون ل استدفاع هذا العدو مثلألجْ هو ف احىت لو كان انسحابً  يكون انسحاب هذا ما الشيخ:

  .أخرى ال مانع عليه من جهةٍ  يَ ه حىت يقضِ عُ بِ تْ يستَ  ألجله و ب اإلنسان أمام عدُ حِ العسكرية قد ينسَ 
 )) إال الذين ظلموا منهم((  قوله:باليت هي أحسن لل ادَ  ال جيَُ ة الظاملِ  يف احملاج الظامل ية الكرمية أن من فوائد اآل
ه ي تركَ ضِ ه على حسب احلال إن كانت املصلحة تقتَ نا فيما سبق أن ذكرْ  ؟ةد ل معه الش مَ أو يستعْ  ؟كرتْ ولكن هل يُـ 

  .ع الشدةبِ باع الشدة ات ت ك، أو ارِ تُ 
 له لة يتبني عليه احلق فباادَ  يَ ن قد يكون خفِ ن هو معاند ظامل ومنهم مَ ن أهل الكتاب مَ مِ  فوائد اآلية أن  ومن

  ن أين تؤخذ؟مِ 
  أهل الكتاب إال بالتي اوال تجادلو الطالب: (( 

 :ْني ينقسمون إىل قسمَ م منه أّ  مَ لِ عُ  )ين ظلمواإال الذِ ( قوله:ف ))وا مُ لَ هي أحسن إال الذين ظَ  إال بالتي: الشيخ
  .ذ بهع وأخَ  له احلق رجَ فإذا تبني  هائِ مَ لَ عليه من عُ  سَ ب ى عليه احلق مبا لُ د قد خيفَ شِ رْ ستَـ مُ ر وآخَ  ،رابِ د مكَ  معانِ ظاملِ 

  ؟سنييا ح ن أينا مِ ه أيضً وإلزامَ  هاطمئنانَ ي ضِ يف املناظرة ما يقتَ  ن اخلصمَ ئِ مْ طَ وك ما يُ لُ ا سُ ن فوائد اآلية أيضً ومِ  
  )) وقولوا آمنا بالذي أُْنِزل إلينا وأُْنِزل إليكم((  :الطالب
يقول  هن أ م ما دامصْ اخلَ  نَ كو م سُ زِ ألن هذا يستلْ  )) ل إليكمزِ نْ ل إلينا وأُ زِ نْ آمنا بالذي أُ وقولوا  (نعم ( :الشيخ
  .ن أنت باالثننيمِ  تؤْ ماذا َال االثنني لِ ن بؤمِ أنا مُ  :ه فهو يقولامُ لزَ إِ  ؟ل إليك مث يستلزم ايشنزِ مبا أُ  نْ آمَ  يلخصم 

  عصام! ن عند اهللا وكذلك اإلجنيلمِ  تْ لَ التوراة نزَ  ات أن ا إثبَ ن فوائد اآلية أيضً ومِ 
  )) أُْنِزل إلينا وأُْنِزل إليكم: (( الطالب
  )) أُْنِزل إلينا وأُْنِزل إليكم((  :الشيخ

 يوسف!؟ م اهللا تؤخذا كَال أيضً  ما أي التوراة واإلجنيل والقرآنومنها إثبات أ  
  )) أُْنِزل إلينا وأُْنِزل إليكم بالذي : ((الطالب
  عيسى! عز وجل هللاِ  وّ لُ العُ  ومنها إثباتُ  .طيب :الشيخ

  ن أعلىا يكون إال مِ مزول الن : الطالب
  ، نعم وش تقول يا عصام؟ن أعلىا يكون إال مِ مزول الن  :الشيخ
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   .القرآن كالم اهللا أن  نهاكل اآليات يؤخذ م  ... :الطالب
  ؟ةفَ ه أو صِ بنفسِ  مٌ قائِ  رآن عْنيٌ هل القُ  :قالالقرآن يُ  ،طيب ؟ذ هذا يا مجاعةخَ ؤْ كيف يُـ   ،أي نعم :الشيخ

  : صفةالطالب
ن مِ  صفةٍ  لكل  د فة فال بُ صِ  ا والكالمُ إذا كان كالمً  ،ه بل هو كالما بنفسِ ا قائمً ه كالم ليس عينً ة ألن فَ صِ  :الشيخ
 جّ تَ ة وهي أن حيْ هَ بْـ لكن فيها شُ ة جّ ال فهي حُ اإلنزَ  ألةمسْ ا أم ح؟ , واضِ القرآن كالم اهللا وذا نعرف أن  ،وفموصُ 

األزواج الثمانية  أن  ومعلومٌ  ))وأنزل لكم من األنعام ثمانية أزواج  (( :قالاهللا تعاىل  ن إ :فيقول ي مِ هْ عليك اجلَ 
واحلديد ال  ))وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد منافع للناس  (( :وقال ،اهللا تعاىل إنزاًال  هوال ال؟ خملوقة ومسا خملوقة
 شك  فَ ولكننا ننْـ  ،ه خملوقأن اذا؟ بعن هذه اإليراد مب ك وقة القائمة بنفسها خملُ  ها والعنيُ بنفسِ  قائمةٌ  هذه أعيانٌ  أن

  .ل احلجة ذاطِ بْ ان ونُـ ن األعيوق مِ خملُ  ى اهللا فإنهوَ ما سِ  ل كُ   ،بكل حال
  غامن؟ هللاألوهية ا ةي وهِ لُ أهل الكتاب يُِقرون باألُ  ن فوائد اآلية أن طيب ومِ 
  )) وإلهنا وإلهكم واحد((  :الطالب
ما  النصارى  وهي أن ا يف التفسري على هذه اآلية إشكاًال نَ وردْ أ نّ طيب أظُ  ،)) وإلهنا وإلهكم واحد((  :الشيخ

ة يم ثالثَ انِ ن أقَ ن مِ و اإلله مكَ  اهللا ثالث ثالثة وأن  ن م يقولون إألّ ؛ التوحيد مُ عدَ  مقوهلحقيقة  يعين ون اهللادُ ح وَ يُـ 
 ه إله واحدٌ هم يزعمون أن م إ :فنقول ،عندهمه في واحلِ يصطَ ما الف ذلك فيالقدس أو خَ  هي األب واالبن وروحُ 

 يف ثالثة وكلّ  أنه مكابرة كيف يكون إلهٌ  وهذا ال شك  ،ه يف ثالثةواحد لكن  إلهٌ  :يقولون ،ة يزعمون هكذايف ثالثَ 
  وال متعدد؟ ه واحداإللَ  ت به التوراة أن اإلجنيل والذي جاءَ ه د عن اآلخر لكن الذي جاء برِ ه منفَ م بنفسِ واحد قائِ 
  : واحدالطالب
  : واِحد.الشيخ

((  )) مونله مسل(( ول مي املعمُ دِ ن تقْ مِ  ؟ن أين تؤخذ سبحانه وتعاىل مِ هللا ا يكونُ اإلسالم إمن  ن فوائد اآلية أن مِ 
هللا وهو  هُ ن أسلم وجهَ بلى مَ  (( :ر قال اهللا تعاىليد احلصْ فِ التأخري يُ  مي ما حقوتقدِ  )) ونحن له مسلمون

   ))ه ه عند رب محسن فله أجرُ 
َناُهمُ وََكَذِلَك َأنـَْزْلَنا ِإلَْيَك ا (( :مث قال اهللا عز وجل  ]47[العنكبوت:)) اْلِكَتاَب يـُْؤِمُنوَن ِبهِ  ْلِكَتاَب فَالِذيَن آتـَيـْ

ه ه كالمُ وأن  ))، أنزلنا إليك(( اهللا  ن عندِ ل مِ ز نَـ القرآن مُ  ن هذه اآلية أن ستفاد مِ يُ  )وكذلك أنزلنا إليك الكتاب(
هذا ب هو احلروف وعلى كتَ ) والذي يُ ) كتابال( ( له:قو له ه حبروفِ ه كالمُ وأن  ،)) أنزلنا إليك الكتاب((  ه:قولِ لِ 

ا ن حنََ ومَ  األشاعرة إىل أن  ناوسبق يف التفسري أشرْ  ،اهللا عز وجل ها كالمُ ه كل يَ ه ومعانِ اهللا حروفَ  فيكون القرآن كالمَ 
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ة هم يقولون عبارة ايَ كَ حِ ة عنه أو ة عبارَ وقَ  القائم بالنفس وهذه احلروف خملُ كالم اهللا هو املعَىن   إن :هم يقولونحنوَ 
ه حكاية عن كالم اهللا ن : إعليه األشعري يقولون ذَ مَ ب الذي تتلْ ال اع عبد اهللا بن سعيد بن كُ ة أتبَ ي بِ ال والكُ  األشاعرة
  .ةاهللا تعاىل حقيقة ال حكاية وال عبارَ  ه كالمُ ن : إفيقولون أهل السنة واجلماعةا وأم  ،ارةوليس عبَ 
يف  ه مكتوبٌ نا أن القرآن الكرمي مكتوب وذكرْ  يستفاد منه اإلشارة إىل أن  )) نا إليك الكتابلْ أنزَ  (( قوله:طيب و 

  إبراهيم! ثالثة مواضع وهي
  والصحف اللوح احملفوظ :الطالب
مكتوب ه الدليل على أن  طيب ..أيديبصحف اليت يف أيدي املالئكة واملصاحف اليت الاللوح احملفوظ و  :الشيخ
  ؟فوظوح احمليف الل

  )) في كتاب مكنون * إنه لقرآن كريم((  :الطالب
  عبد الرمحن! يف الصحفمكتوب ه على أن نعم، و  :الشيخ

كرام * بأيدي سفرة كال إنها تذكرة * فمن شاء ذكره * في صحف مكرمة * مرفوعة مطهرة *  ((: الطالب
  ))بررة 

  ؟أما كونه مكتوب يف املصاحف الدليل :الشيخ
  اضحو : الطالب
  نعم. دليل ألن هذا واضح ييبهذا ما  :الشيخ

 به فعًال  نَ ن آمَ ن أهل الكتاب مَ مِ  أن  ))فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به  (( ه:قولُ ومن فوائد اآلية الكرمية 
  ؟نثل مَ املراد البعض مِ و  ))فالذين آتيناهم الكتاب  (( قوله:ل

  : عبد اهللا بن سالمالطالب
  )). يؤمنون به ((سالم عبد اهللا بن  :الشيخ

ن مِ  هاإلنسان يستشهد بغريِ  أن  أو ال؟ ى بهعَ ة املد ح اد بالغيب على صِ هَ طيب هذه اآلية يستفاد منها االستشْ 
فالذين آتيناهم  ((وهذه اآلية  ،))ه علم الكتاب ن عندَ ا بيني وبينكم ومَ كفي باهللا شهيدً  (( ...؟ هخصومِ 

ن ذا القرآن وهذه ن آمَ أو النصارى مَ  اليهودويت الكتاب منكم أنتم أيها ن أُ مم :فيقال ))الكتاب يؤمنون به 
 ا عند املناظرة أن حتتَ احلجة مفيدة جد ثًال ها وهلذا شيخ اإلسالم وغريه حيتج معلمائِ  فة بقول بعضِ على الطائِ  ج

  :ن أكابرهم قالبقول الرازي وهو مِ  مثًال  تكلمنيهب املذْ مَ الن طْ على بُ  ج احتَ  نظارهم بعض قولب الفالسفةعلى 
                                                    ل ني ضَال مِ العالَ  سعيِ  وأكثرُ          القَ قدام العقول عِ ا ايةُ                   
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  ووبال  دنيانا أذىً  وغايةُ      نامن جسومِ  وأرواحنا يف وحشةٍ            
   وايل وقالنا فيه قِ سوى أن مجعْ    نانا طول عمرِ من حبثِ  دومل يستفِ           

ه يتكلم ذه ن مثل هذا هو نفسُ الشاهد مِ  ؟ش هذاو  )قيل وقال(هذه ليست فائدة  ؟ال أو وهذه فائدة عظيمة
 ًئا شِ نْ ا أو مُ ا منشدً األبيات إم م يقولَال ها كَ ه سبقَ لكن:  ها سفية فلم أرَ ج الفلالطرق الكالمية واملناهِ  تُ لْ لقد تأم

على  الرحمنُ (( يف اإلثبات  أقرأُ  :القرآن ةُ ب الطرق يف ذلك طريقووجدت أقرَ  ،ي عليًال  وال تشفِ ي غليًال روِ تُ 
ب مثل جتربيت ن جر ومَ  )) اوال يحيطون به علمً )) ((  ه شيءليس كمثلِ  (( وأقرأ يف النفي))  العرش استوى

فيها ال  ها ال خريَ هذه املذاهب الفلسفية كل  على نفسه بأن  الرجل أقر  أن يح يف هذا صرِ  ، نعمِيت معرفَ  مثل فعرَ 
 اك هذلَ وى احلجج والقرآن سَ ن أقْ ها هذا مِ مائِ عَ فاالحتجاج على الطائفة بقول زُ  ،ي الغليلروِ تشفي العليل وال تُ 

  ؟ها واضحاملسلك كما يف هذه اآلية وغريِ 
 به  نُ ن يؤمِ ن هؤالء مَ ومِ  (( قوله:ن بالقرآن لن آمَ ن قريش مَ مِ  صحباألأو  ن املشركنيمِ  طيب ومن فوائد اآلية أن

 ن سبقوا إىلجهائهم مَ وُ هم و أشرافِ ن ن قريش مِ ن مِ ه آمَ فون أن كم تعرِ وأظن  ،وانُ على الذين مل يؤمِ  ةً ج فيكون حُ  ))
 يه يف النسب معرفة األنساب ومعروفٌ هم وكانوا يرجعون إلن أشرافِ رضي اهللا عنه كان مِ  أبو بكر من؟ اإلسالم مثل
ني عِ يُ  ؟ا نعموكذلك أيضً  لّ ل الكَ حيمِ  عليه الصالة والسالمالنيب  صافِ ه رضي اهللا عنه كأوْ أوصافَ  ا فإن بالكرم أيضً 

ن يؤمن ن هؤالء مَ ومِ (( الناس إىل اإلميان بالرسول صلى اهللا عليه وسلم  قَ ومع ذلك كان أسبَ  ،ب احلقّ على نوائِ 
  .ن آمنكم مَ فيفلماذا تنكرون أنتم و  ))به 
ب هل يط ،))بآياتنا إال الكافرون  دُ وما يجحَ  (( قوله:لبآيات اهللا فهو كافر  دَ ن جحَ كل مَ   ن فوائد اآلية أن ومِ 

  ؟هاا أو حىت أفرادَ ل جحد اآليات عمومً هذا يشمَ 
  : حىت أفرادهاالطالب
ه كما قال اهللا فرِ بكُ  مَ كِ ببعض حُ  ه وأقر د بعضَ حَ  لو جَ ن كله مثًال د القرآم جيحَ ها يعين ما هو الزِ حىت أفرادَ  :الشيخ

أولئك هم  * ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيًال  ببعضٍ  نُ ؤمِ ويقولون نُ  (( :تعاىلتبارك و 
 لو   ه ليس حبقّ انَ ا أن إمينا يقينً مْ ر ببعض علِ ن ببعض وكفَ ن آمَ مَ ف ))ا ا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينً الكافرون حق
 ر بهن به وكفَ آمَ  اق بني ما مل يكن هناك فرْ كان إميانه حق،  هو لِ ا وإمن ا من الشريعة ن جحد شيئً مَ  هواه، إًذا دِ مجر
 ه كافر ولو آمن بالبعضاإلسالمية فإن،  م علمه لعدَ  هُ دَ ى العلم وجحَ بالعلم فإذا انتفَ  هذا مشروطٌ  ولكن الحظوا أن

َ  ر حىتمل يكفُ  يتبني  َر  َوَمْن ُيَشاِققِ  (( :اهللا يقول له احلق ألن الرُسوَل ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـيَن َلُه اْلُهَدى َويـَتِبْع َغيـْ
وما كان  (( :قوليوكذلك أيضا  ]115[النساء:))َسِبيِل اْلُمْؤِمِنيَن نـَُولِه َما تـََولى َوُنْصِلِه َجَهنَم َوَساَءْت َمِصيًرا 
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َ  ))ن لهم ما يتقون ي بَـ  ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يُـ اهللا فإذا بني  حكم  ذٍ وه حينئِ قُ هلم ما يتقون ومل يتـ
ه ليس مما تقتضيه حكمة اهللا ألن  ؛ هلم ما يتقون هذا ال ميكنهم جل وعال قبل أن يبني يضل  هم أما أن بضالهلِ 
 يتلوا عليهم آياتنا وما كنا رسوًال  هاأُم في  رى حتى يبعثَ وما كان ربك مهلك الق (( :ويقول تعاىل ،هوعدلُ 
خذ أهل العلم أو  )) رسوًال  ثَ وما كنا معذبين حتى نبعَ  (( ويقول تعاىل: ))ها ظالمين كوا القرى إال وأهلُ مهل

ر حىت ال يكفُ  هعند املسلمني بالضرورة فإن  ما هو معلومٌ  دَ وجحَ  رٍ فْ كُ   ن نشأ يف البادية أو بدارِ مَ  :بذلك فقالوا
بعض  لها ألن م نا أن نتأَ وهذه مسألة جيب علينا يا إخوانَ  ،رر حينئذ يكفُ  به مث أنكَ به وتبني  فَ ر به فإذا عُ  فَ ر عَ يُـ 

النيب صلى اهللا عليه ه ثبت عن فإن  ؛الق وهذا خطأون بالتكفري على سبيل اإلطْ مُ ين على دينهم حيكُ خوة الغيورِ اإلِ 
 ا احلكم بالتكفري حكمٌ وأيض  ،) عليه ارَ اهللا وليس كذلك إال حَ  يا عدو  :لاا رجل بالكفر أو قدعَ  نمَ  أن  ( وسلم

ن مَ لِ  احلكمُ  ،ه حاللن إه حرام أو ن ه كافر كقولك عن هذا الطعام إن ك عن هذا الرجل إقولَ  ن أحكام اهللا ألن مِ 
األمر فاهللا ورسوله  هُ قَ ق إال من فس س فَ ه اهللا ورسوله بل وال أن تُـ رَ ن كف ر إال مَ ف كَ وز أن تُ هللا فال جيُ  ؟ري واإلميانبالتكفِ 

 م به وإال الفسق فاحكُ  وأعليهم بالكفر  مَ حكَ  هم سبحانه وتعاىل إنْ قِ خالِ  احلكم على العباد بيدِ  ،ليس إليك
 ،م شرطلْ العِ  ر ألن ف كَ يُ  ملالتكفري  نمِ  مانعٌ  دَ جِ ع منه فإن وُ د مانِ وجَ ن شروط التكفري أال يُ ا مِ كذلك أيض   ،فال
واملوانع كثرية منها  ،رف كَ ن التكفري مل يُ ع مِ ع مينَ د مانِ جِ املانع شرط فإن وُ  اءُ ط كذلك انتفَ الكفر شرْ  بُ م مبا يوجِ العلْ 

  ؟يا حسني باإلميان ما تقول ن ئِ ه مطمَ على الكفر وقلبُ  ه رجلٌ رِ كْ اإلكراه لو أُ 
  : ما يكُفرالطالب

 يكون هناك ل مبعىن أال ه حائِ دون إرادتِ  ولَ  حيُ ا أال كذلك أيضً   ،املسلمني القرآن وإمجاعِ  ما يكفر بنص  :لشيخا
ال  ؟ الر وال ج منه الكفر بغري قصد يكفُ د فإذا خرَ صْ ج منه الكفر بغري قَ د فيكون خرَ صْ ة والقَ ه اإلرادَ عُ ل مينَـ حائِ 
ا ا شديدً حً رَ فَـ  ًحارِ ا أو فا شديدً ا غضبً أن يكون غاضبً  لُ د مثا دام بغري قصْ ا كالشمس ما صرحيً ر ولو كان كفرً يكفُ 

 عليه الصالة والسالمالنيب وقد قال  ،ه ال يكفرأن  ة فهذا ال شك إرادَ  ن غريِ الكفر مِ  قُ لِ طْ ا فيُ ا شديدً ا خوفً أو خائفً 
املوت  رُ ظِ حتت شجرة ينتَ  ها فنامَ دْ ه فلم جيِ ه وشرابُ ا طعامُ ه وعليهبعريَ  ل ه كرجل أضَ ن أن ه املؤمِ عبدِ  ةِ اهللا بتوبَ  يف فرحِ 

 " كاللهم أنت عبدي وأنا رب "  :ن شدة الفرحذ باخلطام وقال مِ بالشجرة فأخَ  اه متعلقً ناقتِ  امِ طَ ظ وإذا خبِ مث استيقَ 
  وال إميان؟ رفْ كُ  ؟ما تقولون يف هذه الكلمة

  : كفرالطالب
عى لنفسه ا فاد أيضً  "أنت عبدي وأنا ربك" :قال ر كيف أنهكفَ   " فقطعبديأنت " :يعين لو قال : كفرالشيخ

(( ن هذه املسائل فاحلاصل مِ  ،)ح رَ الفَ  ةِ د ن شِ مِ  أخطأَ  (عليه الصالة والسالم: ة لكن قال ي ه العبودِ ة ولرب ي وبِ الربُ 
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اء املوانع جود الشروط وانتفَ ن وُ مِ  فيه بد التكفري ال  ن : إجيب علينا أن نقول )) وما يجحد بآياتنا إال الكافرون
أو  ه عاما أن م مجيعً نا نعلَ التكفري أظن  ةِ ا يف مسألَ ليس خاص  -املوانع اءِ ار وجود الشروط وانتفَ أي اعتبَ -ر وهذا األمْ 

ر األخ عبد الرمحن ي ذكهذي املسألة الذ ... طيب ،هاعِ اء موانِ ها وانتفَ ود شروطِ إال بوجُ  مّ تِ األشياء ما تَ  ل كُ   ال؟
 أنا واهللايقول ؟لقبَ ه هل يُ ه ال جيهلُ ى اجلهل ومثلُ عَ ميكن إذا اد :  واجِ  مثًال هذا  ما علمت أن ه ب لو علمت أن

 أنا ما علمت أنه واجب  :تقول متَ ت ما دُ بْ احلمد هللا إذا قلت هكذا فأنت اآلن تُـ  :نقول ،هواجب ما جحدت
ه ال ه إذا كان مثلُ بَ طالِ ا قبل أن نُ ه رأسً لكن لو أنه جحدَ  ؟حبه واضِ  تَ ه فاآلن أقررْ ه واجب ما جحدت أن  ولو علمتُ 

إسالمية أ مثال يف بالد ة إنسان نشَ ظَ ة احملافِ ي اإلسالمِ  الدِ الزنا وهو ناشئ يف الب ميَ حترِ  دَ لو جحَ  ،ره فهو كافِ جيهلُ 
يف  ،ه نشأ يف بالد إسالمية حمافظةألن  ؛رذَ عْ هذا ال يُـ  ؟ل ما تقولونالزنا حال ن : إأ فيها وقالالزنا ونشَ  مُ ر ة حتَُ ظَ حمافِ 

  ؟رذَ عْ الزنا يُـ  ميَ حترِ  دَ وحة وجحَ تُ الزنا فيها مفْ  ة أسواقُ كَ ت هَ تَـ بالد إسالمية مُ 
  ..: ينظر الطالب
نعم ما دام  :ولنق ،ية للزنا وال يدرِ يحَ بِ أسواق دعارة مُ فيه أن  هذا إنسان عاش يف هذه البالد وشاف : ايالشيخ

 ،نيقِ يَ ن اإلسالم إال بِ ه مِ جَ رِ وال ميكن أن خنُْ  ملِ سْ مُ ات واإلنسان املسلم هو هَ بُـ أ بالش رَ دْ احلدود تُ  فيه شبهة فإن أنه 
  ... :الطالب
 أن إذا كان .... جاهل ينإ :كيف يقول  اإذا كان يدري عنه ؟اإذا كان ما يدري عنه ؟على حترمي الزنا: الشيخ
 قال: "أنا واهللاالبنوك وغريها و بتعامل بالربا تربوية  مثًال  كلهابالد  اإلنسان يف  نشأَ  لوبا مي الر روف اآلن حترِ الزنا مع

ن الذي مثًال  اآلن ،ا يدري عنهيف شيء م ميكن اإلنسان إذا عاشَ  :نقول ؟حقري هذا أعرف أنه حرام" ميكن يصما 
هذا  ا حيسبون أنّ شيئً  أهل السنة ون عن مذهبِ م ال يدرُ أتعلمون أ  رةاألشاع ها طريقَ علمائُ  لُ ينتحَ  وا يف بالدٍ نشأ

 نهم مَ مِ  هو احلق حىت أن يدِ رِ تُ واملا األشاعرةر يف مذهب صِ ينحَ  أهل السنة واجلماعةن مذهب : إف ويقولن يؤل ة ي
 لِ ه جاهل وهذه بَ ألن نعم؟ اجلهل سألةعظيمة م ةٌ ي  

  ألنه أصبح يعين طالب علمهل يكون معذور؟  يا شيخ! َمن يـَُقلد :الطالب
ن ها هذا مِ ب يقرؤُ تُ وليس هناك كُ  ةالطريق على هذه اهعلمائإذا صار هذه البالد  يا أخ رعذَ قد يُ اي  :الشيخ

م أ على باهلِ رَ ه قد ال يطْ واحد ألن  لُ اإلسالم فاجلهْ  من أهل بتُ فر وليس عنده كُ يف بالد كُ  جنس الذي عاشَ 
وإال دعنا عاد من طلبة  العامة عند عندنا اآلن ،أ على باله ما يطرَ ْني بَـ املذهَ  بني ناك مذهب ثالثا أن هإطالقً 
ة امللك عبد العزيز رمحه رَ ل يف حضْ ئِ بعضهم سُ  ن لة حىت إال مذهب احلنابِ هناك مذهب إ ماه ون أن يظن العامة  العلم

مذهب  :قال ؟النيب صلى اهللا عليه وسلمعليه ما هو مذهب  حامللك ميزَ قال له:  :ل لهعامة قيال بعضُ ا اهللا قدميً 
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 املهم أن  ،يق احلنابلة طرِ يف الدنيا طريق إال  حيسب ما يوجد يدري وش" قـُْرص ي لِ بَ حنْ  النيب صلى اهللا عليه وسلم
 إمنا هكْ ملسلم فاسلُ ن تكفري امِ  اجً خمرَ د نه ميكن أن جتَِ أ واحلمد هللا اإلنسان ما دام ،حد اما هلهذي اجلهل  لمسائِ 
  .وعاند هذا شيء آخر رّ إذا أصَ عاد 

  ..َمن صرف شيئا  :الطالب
  يكون مشركفه غريِ به اهللا لِ  صّ ا خيتَ مم اجزء :الشيخ

  : حىت ولو ادعىالطالب
  ايش؟ ولو ادعى :الشيخ

  اجلهل :الطالب
يا  اجلهل ألن مسألة دعوى ،تمْ لِ اآلن عَ  :نقول فإنه هجيهلُ ه ر إذا كان مثلُ ننظُ ا ن حِ اجلهل  ىعَ اد  ال إذا :الشيخ

  ,رّ فأقِ  تَ مْ اآلن علِ  له: ى اجلهل نقولعَ شكلة إذا اد مي هي مباخواننا 
  وال يكفر: الطالب
: كذبَت يف دعواك اجلهل نقولأما إذا كان مثُله ال جيهله  ،ما يَُكفر هجيهلُ  ادعى اجلهل ومثله إذار ف كَ ما يُ : الشيخ

 ا يقتضيه العلممب لكن اآلن أقر.  
  ... :الطالب
 مهم بكفرِ كُ لني فال حنْ اهِ جَ وا ه أما إذا كانلُ ال جيهَ  مهاحلال إذا كان مثلُ  رِ اهِ ظَ م يف هرِ م بكفْ حنكُ ال ال،  :الشيخ

 "على ما كان عليه آبائنا حننُ  ،جديد اهذا دينً  ،ل منكم هذانقبَ  واهللا ما :قال واوهم للحق فإذا أصر ندعُ  نالكن
  الدرس اجلديد اآلنبنبدأ  ،اهنَ رْ كف حينئذ  

  ...إذا ما صدق  :الطالب
  ؟واقُ إذا ما صدَ  :الشيخ

ْبين  ...: إذا قلت له الطالب كذ ..  
  ؟يعين عدم ثقتهم بك: الشيخ

  .: اي نعمالطالب
   اهللا امَ ر أمَ ذَ عْ فهذا يُـ  :الشيخ


